De schakel 13 januari 2019
Begroeting door:
Voorganger:
Organist:
Ouderlingen:
Diakenen:
Lector:
Koster:
Weekkosters:

Mw. J. Strockmeijer en mw. E. Veerbeek
Ds. M. Reinders-de Haan, Zwolle
Dhr. P. Flens
Mw. A. Wubs en dhr. T. Reitsma
Mw. M. Hut en mw. F. Boerhof
Mw. G. Warringa
Dhr. J. Post
Dhr. en mw. Venema

Agenda week 3: (voor zover bekend)
Ma:
14.00 uur
Achterom
Ma:
19.30 uur
Gebedsgroep
Ma:
19.30 uur
Repetitie Ichthuskoor
Di:
15.00 uur
Gespreksgroep ‘Dieper dan woorden’
Di:
19.30 uur
Gemeenteavond
Wo
19.30 uur
Vergadering Pastoraat
Wo:
19.30 uur
Vergadering Diaconie
Do:
08.30 uur
Interieurverzorging team 5
Vrij:
13.30 uur
Schakel vouwen mw. E. Veerbeek en mw. J. Wijnholds
Vrij:
13.45 uur
Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Hendriks
Komende diensten:
Zondag 20 januari 10.00 uur in Ichthus:
Voorganger ds. J. de Valk-Boerma en Pastor Lange
Oecumenische viering met R.K. Goede Herderkerk
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar
Mw. L. Oving en dhr. C. Bosma.
Kindernevendienst en oppas
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen kindernevendienst of
oppas is?
Neem voor kindernevendienst contact op met Elona Bloemberg (elonabloemberg1991@hotmail.com).
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com
Opbrengst collectes 6 januari
1e collecte € 103.80 (Diaconie), 2e € 96.95 (wijkkas)
De collectes op 20 januari zijn voor
PKN en de Kerk
Giften
In december 2018 ontvangen per bank voor de wijkkas: € 200,00. Hartelijk dank hiervoor.
Bedankt (1)
Hartelijk dank voor de bloemen, die ik mocht ontvangen op 23 december van de Ichthusgemeente.
Na een verdrietig jaar en nu een operatie is dit een opkikker voor mij. Ik probeer nu met goede moed
2019 in te gaan. Met vriendelijke groeten,
J.E. Boelens-Winkels
Bedankt (2)
Graag bedank ik u allen in Ichthus voor de mooie bloemen die ik afgelopen zondag na de dienst
kreeg, nadat ik enige dagen in het ziekenhuis was opgenomen.
Het gaat weer redelijk maar ik ben nog erg zwak door de operatie even eerder en de ziekte daarna,
waarvoor ik opgenomen was.
Marry Pottjewijd

Bedankt (3)
Voor ons 50 jarig huwelijksjubileum mochten wij van Ichthus een mooie bos bloemen ontvangen.
Wij willen jullie daarvoor hartelijk danken en ook voor alle medeleven van jullie voor onze feestelijke
dag, zoals kaarten en andere felicitaties.
Hartverwarmend! Nogmaals dank,
Tineke en Hans Hollander
Mededeling
Het verslag van de gemeenteavond 17 oktober 2018 staat op de site.
Wellicht dat er gemeenteleden zijn, die het verslag willen lezen als voorbereiding op de
gemeenteavond 15 januari a.s.
Gespreksgroep over het boek ‘Dieper dan woorden’
De gespreksgroep is op dinsdagmiddag 15 januari van 15.00 tot 17.00 uur in Ichthus.
De volgende data zijn 22 en 29 januari.
Boekenmarkt
De voorjaarsboekenmarkt zal gehouden worden begin maart.
Uw boeken kunt u inleveren iedere woensdagmorgen tussen 10.00 - 11.30 uur in de hal van Ichthus.
Ook zondags kunt u voor de dienst de boeken in de daarvoor bestemde krat deponeren.
Alvast bedankt voor uw inbreng.
De boekenmarktcommissie
Taizéviering
Op zondag 27 januari a.s. zal om 20.00 uur in de Grote Kerk een Taizé-viering worden gehouden.
Voorafgaand aan die viering kan men vanaf 19.00 uur in de Grote Kerk terecht voor informatie over
Taizé.
Muzikale liedmiddag in de Martinikerk in Groningen
Op zondag 27 januari om 16.00 uur is een muzikale liedmiddag in de Martinikerk in Groningen
Voor meer informatie zie affiche op de zuil.
Blik naar buiten
Kerk-zijn in je eigen omgeving.
Uitnodiging op donderdag 24 januari a.s. in de Bron, Einthovenstraat 28 te Assen
Tijd: 19.30-22.00 uur (vanaf 19.00 uur inloop) Voor meer informatie zie affiche op de zuil.
Jong
Op 22 januari is er speciaal voor jongvolwassen een 18+ avond.
Onder het genot van wat koffie en thee gaan leeftijdsgenoten met elkaar in gesprek over zingeving.
De avond wordt geleid door Rob Wijnsma en vindt plaats in het jeugdgebouw van de Kapel, van 19.30
tot 21.30 uur. Wees welkom!
Voor vragen kun je terecht bij jeugdwerker Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl
De vrouw die alles had, een voorstelling over rouwverwerking.
In deze voorstelling geeft kinder- en jeugdpsychiater Odette de Theije haar eigen verlieservaringen
vorm.
Aanleiding is de plotselinge dood van haar man, vier jaar geleden.
In de voorstelling verbindt Odette herinneringen met spullen, vanuit het verlangen om alles en
iedereen bij elkaar te houden. ‘De vrouw die alles had‘ is een pleidooi om mensen niet alleen te
beoordelen op hun gedrag, maar om ieders eigen, unieke manier van rouwen te erkennen.
Want rouw is de achterkant van liefde.
Odette acteerde eerder o.a. in ‘Een kamer op het kerkhof’.
Tekst en regie zijn van Kees van der Zwaard.
‘De vrouw die alles had’ wordt gemaakt voor mensen die persoonlijk en/of beroepshalve met
rouw(verwerking) te maken hebben. En wie heeft dat niet?
De voorstelling vindt plaats in samenwerking met het Hospice, Apostolisch Genootschap, Uitvaartzorg
Louissen en het Inspiratieplein van de Grote Kerk.
Datum: 15 januari, aanvang 19.30 uur, in de Grote Kerk.
Toegang € 7,50. Iedereen is welkom!
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Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
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